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Påskeprædiken
Forfatteren Herman Bang fortæller i
sine erindringer om Påsken, som han
husker den fra sin barndom i
1860erne. Han skriver i sine erindringer: Hvor hver højtid dog ejer sine minder.
Julen – da ser jeg for mig et billede af de
snedækkede marker, hvor rimdækkede
pile viser kirkegængeren vej før solen står
op. Og klokkerne lyder i den tunge luft.
Eller tænk på pinsen med dens sommerbal i skove, der sprang ud og de nye klæder, vi viste frem i lunden, når musikken
spillede 2. Pinsedag. Men Påsken den var
alvorlig. Og så giver Herman Bang en
skildring af, hvordan alvoren bestemte
livet i hans barndomshjem i Påskedagene.
Påsken var alvorlig, skriver Herman
Bang. Men Påsken var ikke kun alvorlig
som gamle skikke, der nu i hvert fald i
dag ikke længere holdes i hævd. Påsken
er alvorlig, fordi den handler om, at
Gud så gennemgribende bryder ind i
vore liv. Fra vores liv kender vi til Guds
gennembrud. Vi kender det fra hver ny
dag, Gud giver os og fra den kærlighed,
Gud giver os igennem andre menneskers kærlighed til os. Men det gennembrud fra Gud, som Påsken handler
om, er helt anderledes end kærligheden fra andre mennesker og det livsbekræftende i at stå op til en ny dag.
Vi har ingen erfaring, vi kan knytte til
Påskebudskabet. Vi kender ikke til et
budskab magen til påskebudskabet –
og det gør det vanskeligt at forstå. Kunne vi finde noget, vi kunne sammenligne påskebudskabet med?
Forfatteren, salmedigteren og teologen
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N.F.S. Grundtvig var af den opfattelse,
at det er nærliggende at sammenligne
påskebudskabet med foråret. Han var
af den opfattelse, at påsken og foråret
har noget til fælles. Tænk blot på den
salme, vi lige har sunget ”Påskeblomst,
hvad vil du her. I denne salme skriver
Grundtvig, at Påskeliljen får ham til at
tænke på betydningen af Kristi opstandelse. Men også i sine Påskeprædikener
beskæftigede Grundtvig sig med det
sammenlignelige mellem Påsken og
foråret. I en af sine prædikener formulerede han sig på denne måde: Hér i
Norden, hvor naturen om foråret opstår
som en død af graven, kaster snedækket
som et ligklæde, ifører sig maj som en brudedragt – og hilses af alle skovens fugle
velkommen fra de dødes rige, – peger
naturen på en udvej af døden ved Guds
nåde.
Foråret bryder igennem til os som
en død af graven, udtrykker Grundtvig
i det hér citerede. Han udtrykker, at
påskebudskabet og foråret har det til
fælles, at livet bryder igennem det, der
ligger som dødt. Foråret bryder jo
igennem og pludselig er det over os.
Og fortsætter Grundtvig: Hvis derfor
der er én, der når foråret og varmen kommer, vil lukke sig inde i en iskælder og
hårdnakket påstå, at det er vinter endnu,
hvad han så end siger, så er det dog forår
alligevel. Spøgefuldt og underfundigt
tilføjer Grundtvig: ”Vil manden i iskælderen ikke følge med ud under åben himmel
og se, hvad vi se, da må vi lade ham sidde, men fristes ikke til at gøre han selskab.
Vi er i denne tid vidne til, at naturen,
der har ligget død hele vinteren, bliver

levende og får liv, ved at blomsterne
spirrer op af jorden, og buske og træer
får knopper, ligesom Jesu døde legeme
fik nyt liv Påskemorgen.
Noget af det fine i Herman Bangs skildring af sin barndoms Påske – ikke
mindst i skildringen af Langfredag, er, at
det næsten bliver som om, det er den
første Langfredag han skildrer. Den
Langfredag, der var virkelighed for
kvinderne, indtil Påskemorgen. Døden
havde fanget Jesus, men det var også
dér kvinderne var, indtil de søndag
morgen fandt Jesu grav tom. Om Langfredag i sit hjem, skriver Herman Bang:
”Mor var i sort og det var som var det tavsere i det hele hus på den dag. Herman
Bang omtaler et replikskifte, der fandt
sted på Langfredag mellem hans mor
og hans lillesøster. Herman Bangs lillesøster spurgte sin mor: ”Var det i dag
mor?” ”Ja det var i dag”, svarede Herman Bangs mor. Og Langfredags mørke
lagde skygger også ud over lørdag, skriver så Herman Bang.
Det var i dag og det er også i dag. I dag
er vi fælles med kvinderne, der kom ud
til graven og fandt den tom. Kvinderne
gik ind i den tomme grav og fandt den
badet i lys.(Jesu grav var jo en klippehule, så derfor kunne de gå ind i den).
Kvinderne stod inde i graven og så ud
på morgensolens skarpe lys, der kastede sine stråler ind til dem. Ind til det,
der før var død og mørke. Budskabet
lød til dem, at Gud havde åbnet porten
til Himlen, så lyset kunne fosse ind i
gravens mørke.
Det budskab lyder også til os i dag.
Nu kaster Påskemorgen sit lys ind over
os, så vi må glæde os over, at vi ikke er

forladte og efterladte som tabere med
død, ondskab og tomhed. For Som
forårssolen morgenrød, stod Jesus op af
jordens skød. I det lys må vi gå ud og
leve vort liv.
Opstandelsestroen fritager os naturligvis ikke for smerten og sorgen over, at
vi skal tage afsked med vore kære og
for at vores liv med døden definitivt er
forbi. Men opstandelsestroen giver os
større tanker om livet og om døden og
giver håb midt i alt det, der synes tomt
og meningsløst. Opstandelsens budskab giver os det håb, at der er kærlighed i døden. At der er liv i døden.
Det er en sjov leg at give og modtage
Påskeæg. Det er en gammel skik i Europa. Traditionen med Påskeægget er et
eksempel på, at man længe før Grundtvig har sammenlignet foråret med
Påsken. Når vi giver et Påskeæg udtrykker vi i virkeligheden, at vinteren er
ovre og at naturen vågner til liv. Ægget
ser ud som en livløs ting, men rummer
livets begyndelse i sig. Sådan er ægget
et symbol på frugtbarhed – et symbol
på livets begyndelse. Når vi ikke kalder
ægget for forårsæg, men for Påskeæg,
er det fordi, man fra kristendommens
tidligste dage har knyttet Påskens budskab om Jesu død og opstandelse – om
liv af døde sammen med livets opvågnen om foråret. FORÅR OG PÅSKE
HØRER SAMMEN.
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Gudstjenester i johanneskirken
APRIL
1. april
7. april
14. april
21. april
28. april
MAJ
5. maj
9. maj
12. maj

2. påskedag
1.s.e.Påske
2.s.e. Påske
3. s. e. Påske
4. s. e. Påske

Ingen gudstjeneste
Kl. 10.00 Jannik Bojsen-Møller
Kl. 10.00 Konfirmation
Kl. 10.00
Kl. 10.00

19. maj
20. maj
26. maj

5. s. e. Påske
Kl. 19.00 Generalforsamling
Kristi himmelfarts dag Kl. 10.00
6. s. e. Påske
Kl. 10.00 Kurt V. Andersen.
Kurt V. Andersens sidste gudstjeneste i Lemvig Valgmenighedskirke
inden han fratræder. Kirkekaffe efter gudstjenesten
Pinsedag
Kl. 10.00
2. pinsedag
Ingen gudstjeneste
Trinitatis søndag
Kl. 10.00

JUNI
2. juni

1.s.e.trinitatis

9. juni

2.s.e.trinitatis

16. juni
23. juni

3.s.e.trinitatis
4.s.e.trinitatis

30. juni

5.s.e.trinitatis

JULI
7. juli

6.s.e.trinitatis

14. juli

7.s.e. trinitatis

21. juli

8. s. e. trinitatis

28. juli

9. s.e. trinitatis

Kl. 9.00 i Lemvig Valgmenighedskirke
Kl. 10.30 i Bøvling Valgmenighedskirke
Ingen gudstjeneste. Årsmøde i
De grundtvigske fri og valgmenigheder
Kl. 10.00 i Bøvling Valgmenighedskirke
Kl. 10.00 i Lemvig Valgmenighedskirke
Kirkekaffe
Kl. 10.00 i Bøvling Valgmenighedskirke
Kl. 10.00 i Lemvig Valgmenighedskirke
Kurt V. Andersen
Kl. 10.00 i Bøvling Valgmenighedskirke
Kurt V. Andersen
Kl. 10.00 i Lemvig Valgmenighedskirke
Kurt V. Andersen
Kl. 10.00 i Bøvling Valgmenighedskirke

Kurt V. Andersen fratræder som valgmenighedspræst i Bøvling den 1. juni. Den danske præst
i Paris Marianne Gyldenkærne er indstillet til embedet som valgmenighedspræst i Bøvling fra
den 1. september. I vakanceperioden passer jeg begge embeder.

Kirkebil
Til gudstjenester og arrangementer i vores egen kirke og sal kan kirkebilen som vanligt
benyttes for 15,- kr. pr. gang. Kirkebilen bestilles dagen i forvejen inden kl.13 ved City Taxi
tlf. 97 82 14 15.
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Kør med til Bøvling
Bestyrelsen sørger fortsat for kørelejlighed til og fra Bøvling, når gudstjenesten er
i Bøvling Valgmenighedskirke. Mød blot op ved forsamlingsalen på Kirkevej en halv
time før kirketid.
Bestyrelsen

Kurt takker af
I løbet af foråret tager Kurt V. Andersen sin afsked som præst for Bøvling Valgmenighed for at gå på pension. Dette har jo også konsekvenser for os i Lemvig, idet
Kurt gennem mange år også har været ”vores præst”, når vores egen har haft fri,
været syg, været på barsel osv. - om Lemvig-præsten så har heddet Holger Knudsen, Lisbeth Baggesen eller Signe Paludan. Dette har Kurt altid velvilligt stillet op til
– og stiller fortsat op til, idet han tager over i Signe Paludans sommerferie.
Tak til Kurt for de år, der er gået. Tak for gode prædikener og sjove historier! Kurt
har nok altid haft en lidt mere afslappet stil end Lemvig-præsterne. Det har kun
været sundt for os at få tingene sat i perspektiv - at se, at tingene kan gøres på en
lidt anderledes måde end den, vi er vant til.
Vi ønsker Kurt og Puk en både aktiv og afslappende seniortilværelse i Århus og på
Thy. Kurt vil holde afskedsgudstjeneste i Lemvig søndag d.12. maj – derefter kaffe i
salen.
Bestyrelsen

Kirketjener
Vi må desværre allerede tage afsked med Margit Agergaard som kirketjener. Margit
er blevet ansat på fuld tid inden for sit fag som pædagog. Tillykke med det og tak
for veludført arbejde.
Bestyrelsen

Grundlovsmøde på Nr. Vosborg
Onsdag den 5. juni kl. 14.00 er der grundlovsmøde på Nr. Vosborg. Lemvig Valgmenighed er kommet med i kredsen af vestjyske valgmenigheder, der står for arrangementet. De andre valgmenigheder er: Bøvling, Aulum-Vinding-Vind, Holstebro
Højskoleforening og Nr. Vosborg.
Programmet ser således ud: Grundlovstale ved valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Holstebro og musikalsk underholdning ved Prinsens Livregiment. Der er
ingen tilmelding, men kaffe m.m. kan købes på stedet. Som ny medarrangør vil det
være dejligt med deltagere fra Lemvig også.
Bestyrelsen

Ferie og fridage:
Jeg holder sommerferie fra den 5. juli – 26. juli. I den periode passer Kurt V. Andersen embedet, selvom han på det tidspunkt har fratrådt sin stilling. Jeg holder fri fra
torsdag den 4. april – mandag d. 8. april, samt fra torsdag den 9. maj – mandag den
13. maj.
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At være bestyrelsesmedlem
Da vi i sin tid blev spurgt, om vi ville træde ind i bestyrelsen, blev vi af daværende
formand Ulla Lauritsen orienteret om, hvad dette indebar. Ulla nævnte vigtigheden
af at komme i både kirke og sal – og naturligvis at deltage i bestyrelsesmøder og
deltage i løsningen af de opgaver, som bestyrelsen har. Det har vi så forsøgt at efterleve.
For os at se er det nødvendigt at deltage i, hvad der nu foregår i såvel kirke som
sal for at vide, hvordan tingene fungerer. Desuden er vi som bestyrelse nemmere
at komme i kontakt med, hvis nogen har spørgsmål, kommentarer og ideer til livet
i valgmenigheden. At forsøge at få en fornemmelse af, hvordan præst og de øvrige
ansatte trives – om de trives – er også en del af opgaven. Dertil kommer selve
bestyrelsesmøderne, hvoraf der afholdes 4 til 6 om året, afhængig af hvilke opgaver
der foreligger. Møderne forløber efter en fast dagsorden og er vigtige at deltage i,
da det er stedet, hvor tingene diskuteres igennem og besluttes, og opgaver fordeles. I bestyrelsen er vi ikke nødvendigvis enige, men formår altid at diskutere os
frem til fælles løsninger.
Under bestyrelsen hører en række udvalg, der består af forskellige kombinationer
af præst, bestyrelsesmedlemmer og menige valgmenighedsmedlemmer: mødeudvalget, der arrangerer månedsmøderne med foredrag og koncerter, ejendomsudvalget, der tager sig af bygningerne, aktivitetsudvalget, der bl.a. arrangerer deltagelse i KulturNatten, bladudvalget og kunstudvalget. Således er det muligt for alle i
bestyrelsen at finde et udvalg, hvor interesser og evner kan udfoldes. Derudover
forsøger vi efter bedste evne at få menige medlemmer tilknyttet som frivillige, det
være sig bladudvalg, det nyoprettede kunstudvalg, ophængning af kunst, pyntning af
kirken til særlige lejligheder, bagning til arrangementer i salen osv.
Efter at have siddet i bestyrelsen i 5 x 2 år må tiden være kommet, hvor vi overlader pladsen til andre og nye kræfter. Det har været udfordrende (vi har eksempelvis været med til at ansætte 2 præster), sjovt og interessant, så vi kan kun anbefale opgaven som bestyrelsesmedlem i Valgmenigheden. Vi takker for tilliden.
Hanne Lund og Ingeborg Refstrup

Et supplement
Valgmenigheden har nu sin egen mail-tjeneste. Den skal supplere kirkebladet, der
kommer med måneders mellemrum, hvilket ikke giver mulighed for pludselige indskydelser eller ændringer undervejs. Mail-tjenesten giver derimod mulighed for
hurtigt at sende beskeder ud om f.eks. kirkekaffe, der ikke var planlagt ved kirkebladets udgivelse, om tidspunkter/datoer, der må ændres, og om påmindelser om
arrangementer. Så send en mail til spaludan@mail.dk og meld dig til.
Bestyrelsen er naturligvis klar over, at ikke alle kan/vil modtage information pr. mail,
så mail-tjenesten skal ikke erstatte andre måder at informere på, blot supplere.
Bestyrelsen
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Kunst i Salen
Gennem en årrække har Valgmenigheden været medlem af Kunstformidlingen v/
sognepræst Søren Nielsen, Holstebro. Det har været godt og nemt. Skiftende
udstillinger med anerkendte kunstnere er kommet og gået, og bestyrelsen har kun
skullet hjælpe med ophængning/nedtagning - og selvfølgelig betale et abonnement.
Desværre har betingelserne ændret sig, så vi fra i år skulle garantere et vist salg fra
udstillingerne eller betale et forhøjet abonnement.
Derfor besluttede bestyrelsen sidste år, at nedsætte eget kunstudvalg til at arrangere udstillinger i forsamlingssalen. Det lille udvalg kom til at bestå af Jytte Madsen,
Bodil Keldorff og undertegnede, som kontaktperson til bestyrelsen.
Udvalget gik straks i gang med at kontakte kunstnere, hvis værker vi kunne tænke
os at se. Udgangspunktet er, at vi her i Vestjylland har mange udøvende kunstnere
og kunsthåndværkere, som laver ting af høj kvalitet. Alle vil gerne vise deres ting
frem, så vi håber, at de betingelser vi kan tilbyde, vil være attraktive nok til, at vi kan
fylde salen med kunst næsten uafbrudt.
Opgaven er spændende, og i udvalget synes vi, at vi er kommet godt fra start med
Inge Kjærs spændende billeder og krukker. Næste udstillere bliver Ebbe Paludan,
Oksbøl og Hans Morten, begge med malerier. Sommerperioden bliver muligvis
brugt til at vise nogle af Valgmenighedens egne gamle billeder og ting, der er gemt
af vejen.
Kunst kan altid diskuteres, og det håber vi menigheden vil gøre. Som altid, er salen
åben alle dage 13 – 17 med gratis adgang, så tag endelig gæster og andre interesserede med en tur på Kirkevej. Skulle nogen gå med gode idéer til kunstnere, man
kunne tænke sig at se, hører vi gerne om det.
På udvalgets vegne Bodil Jensen

Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske
Valg- & Frimenigheder den 8. - 9. juni 2013
Københavns Valgmenighed og Vartov Valgmenighed er værter.
Tilmelding: Man tilmelder sig til egen præst, senest den 1. maj
Pris for hele mødet (uden overnatning) er kr. 600,-. Deltagelse kun lørdag kr. 400,kun søndag kr. 300,-. Børn under 8 år gratis, over 8 år halv pris.

Forsamlings-salen udlejes
til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/Hanne Lund tlf. 97 83 25 26 - 29 41 21 27

Valgmenighedens hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Afs.: Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig

Hvem hvad hvor
Valgmenighedspræst Signe Paludan
Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52
E-mail: spaludan@mail.dk
Valgmenighedens bestyrelse:
Formand Daniel Eiler
Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88
E-mail: bodil-daniel@dlgpost.dk
Næstformand Ingeborg Refstrup, tlf. 97 82 19 12
E-mail: ingeborgrefstrup@live.dk
Kasserer Gustav Madsen, tlf. 61 74 54 44
E-mail: hvassesgaard5@gmail.com
Kirkeværge Bodil Jensen, tlf. 97 88 91 23
E-mail: bodil_jensen@hotmail.com
Sekretær Hanne Lund, tlf.97 83 25 26
E-mail: strierl@tdcadsl.dk
Britta Sønderskov, tlf. 40 14 85 89
E-mail: britta.soenderskov@skolekom.dk
Erling Kvist, tlf.61 74 18 83
E-mail: Jagtfalkevej4@gmail.com
Forretningsfører Birgitte Stensgård,
tlf. 61 14 02 44
E-mail: post@lemvigvalgmenighed.dk
Organist Sidse Burchardt, tlf. 97 81 10 80
Organist Jytte Toft, tlf. 29 40 27 58
Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,
tlf. 97 81 11 69
Kirketjener Margit Agergaard, tlf. 61 75 02 38

Kirkelige handlinger
Dåb:
Anmeldes til valgmenighedspræsten i god
tid, inden dåben skal finde sted. Barnets
fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til
sognepræsten i forældrenes bopælssogn
med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.
Vielse:
Aftales med valgmenighedspræsten i god
tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prøvelsesattest,
som udstedes af borgmesterkontoret i
én af parternes bopælskommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én
af parterne bor, med anmodning om
videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.
Begravelse/bisættelse:
Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til
begravelsesmyndigheden(sognepræsten).

Præsten træffes
Præsten har ingen speciel træffetid – mandag dog
kun efter aftale.

Kirkebladet
Udkommer 1. april, 1. august og 1. december.
Redaktion: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg
Refstrup, Anna Marie Karstoft og Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest d. 1. juni 2013.

Besøg i hjem og på sygehus:
Alle er meget velkommen til at ringe på
egne eller andres vegne, hvis der ønskes
besøg af præsten til samtale og/eller
hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om
indlæggelser på sygehus, så I må sende
bud, hvis nogen har brug for mig.
Signe Paludan

